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Uw brievend.d. 13 maart, 25 april en 12 december2019 inzakede Jan
Blankenbrug
en de Boogbrugbij Vianen.
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GeachteheerVan Sijl,
In 2019 heeft u mij een drietalbrievengestuurdover de boogbrugover de Lek bij
Vianen.Op 13 maart stuurde u mij een brief met betrekkingtot de
verkeerssituatie
op de Jan Blankenbrug.
In uw briefvan 25 april 2019 geeft u een
reactieop mijn briefvan 19 maart 2019. Dezebetrofmijn definitievebesluitom
geen rijksmonu
mentenstatus
aan de boogbrugte verlenen(zie bijlage).Uw brief
van 12 december2019 heeft betrekkingop het door uw stichtingaanwijzenvan
de boogbrugtot'erfgoedkunstwerk'.
Ik zal niet inhoudelijkreagerenop uw brief d.d. 13 maart 2019, waarinu mij
vraagteen reactiete gevenop een analysevan de verkeersonveiligheid
op de Jan
Blankenbrug
bij Vianen.Mijn ministerieheeft immersgeen betrokkenheid
bij de
beoordeling
van de verkeersveiligheid
van de Jan Blankenbrug.
Mijn briefvan 19 maart stelt duidelijkdat ik geenvoorstellen
tot aanwijzingvan
nieuwerijksmonumenten
in behandeling
neem,die in een eerdeTstadiumzijn
beoordeeld.De brug in Vianenheb ik reedstwee keer eerder beoordeeld.De
uitgebreideargumentatiehiervooris destijdsmet u gedeeld.Ik zal dan ook niet
meer inhoudelijkreagerenop uw reactievan 25 april 2019.
Op 12 december2019 heeft u mij een brief gestuurd met betrekkingtot het door
uw Stichtingaanwijzenvan de boogbrugals Erfgoedkunstwerk.
Dezeaanwijzing
kent geenjuridischegrondslagen geeft ook geen inhoudelijke
aanleidingom mijn
genomenbesluitte herzien.Ik zal geen rijksmonumentenstatus
aan de brug
veflenen.
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Tot slot wil ik graag mijn waarderinguitsprekenvoor de bijzonderewijze waarop
u de aandachtweet te vestigenop de boogbrugbij Vianen.
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Ik heb vernomendat het gesprekdat onlangsdoor medewerkersvan de
Rijksdienstvoor het CultureelErfgoedmet u en de heer Rietveldis gevoerd,
prettigis verlopen.Zoalszij echterook met u hebbenbesproken,is aanwijzingtot
rijksmonumentniet aan de orde om redenendie ik eerderin dezebrief heb
benoemd.Ik beschouwde briefwisselinq
over dit onderwerohiermeedan ook als
afgerond.

Met vrien
de rnin

Onderwijs,Cultuuren Wetenschap,
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